
Skapa handlingskraft med Resurs Bank 

Om du har problem att läsa detta e-postutskick så klicka här 
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Hej och välkommen till
Resurs Banks nyhetsbrev
Med lanseringen av Resurs Banks nyhetsbrev vill vi öka 
din försäljning och hjälpa dig att göra dina kunder mer 
nöjda. Med tips, nyheter och spaningar vill vi ge dig ännu 
större handlingskraft! I detta första utskick tipsar vi om 
hur din verksamhet kan öka snittköpen och få längre 
kassakvitton. Jag hoppas att du får en trevlig läsning och 
stor nytta av Resurs Banks nya kommunikationsskanal.

Tack för att vi får besöka din mailbox. 
Christoffer Norrthon 
Chef Säljfinans Resurs Bank 

HUI Research räknar med att hushållen 
kommer att lägga större fokus på 
detaljahandeln under julhandeln. Hittills i år 
har detaljhandeln valts bort för konsumtion 
av andra varor och tjänster. Men julen är en 
betydelsefull tradition där julklappar och 
julmat utgör viktiga delar. 

Bedömningen är att detaljhandeln ska 
omsätta omkring 65,2 miljarder kronor och 
därmed öka med 1,0 procent jämfört med 
föregående år. 

Läs mer 

• Resurs Bank lanserar 
nyhetsbrev för 
Säljfinanspartners. Mailas ut 6-8 
ggr om året. 

• Usports väljer Resurs Bank för 
kundfinansiering. Usports 
öppnade den 27 oktober i år 
Sydsveriges största 
sportvaruhus. 

Läs mer

• Resurs Bank öppnar filial i 
Finland och fortsätter den 
nordiska expansionen. 

• Resurs Bank erbjuder 3,6 % i 
sparränta för dig som vill spara 
tryggt i 2 år. 

Läs mer

• Fredrik Philipson, ny säljare i 
Sverige hälsar God jul till alla! 



Roland Olsson, VD Synoptik 
”30 % högre snittköp med delbetalning” 
Synoptik-kortet är namnet på optikkedjans uppskattade 
kundkort. Kortet är den synliga bäraren av kedjans 
kundfinansiering som sedan 1997 hjälpt Synoptik växa i 
Sverige. För kedjans butiker är lösningen ett viktigt 
smörjmedel för tillväxt.

Roland Olsson, VD för Synoptik om Resurs Banks 
kundfinansiering:

- För våra kunder är nya glasögon en investering de inte vill 
kompromissa med. Därför är det bra att kunna erbjuda en 
finansiering med rak och enkel delbetalning som innebär en låg 
månadskostnad. Resurs Bank är bäst på kundfinansiering. 

Läs mer

Vad vill du läsa om?
Vill du läsa om något speciellt i 
vårt nyhetsbrev? 

Skicka dina förslag till 
nyhetsbrev@resurs.se.
De tio första inskickade 
förslagen får en chokladask 
från Peter Beier. 

Förslag till Säljfinans nyhetsbrev 
Digitala Eva
Resurs Banks webbaserade 
utbildningsverktyg är ett grymt 
boot-camp för dina säljare! 
Intermezzot är en interaktiv 
säljträning som hjälper er att få 
nöjdare kunder och skapa 
högre försäljning.

Säljarna leds genom olika 
scenarier och ställs inför 
prövningar som utvecklar 
deras säljteknik. Partners som 
genomgått träningen har ökat 
sin försäljning med 5 %.

Kontakta din KAM om du vill ha 
mer information om vårt 
utbildningsverktyg. 

Sälj mer i julhandeln 
Ladda med material, se till att 
säljarna har rätt kunskap och 
att material såsom foldrar, 
skyltar och ansökningar finns i 
butikerna. Ta kontakt med er 
respektive KAM om ni vill göra 
en extra julig kampanj, eller 
vill ha goda tips inför 
julhandeln. 

Och glöm inte det allra 
viktigaste… le, ta på dig en röd 
luva och bjud på god glögg! 

Vi på Resurs Bank 
Säljfinans tackar för i år 
och önskar er en God Jul 
och ett Gott nytt år. 
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